
 

 

Thursday, 19 March 2020 

Dear parents of ISK 

I hope this letter finds you well and coping in the strange circumstances in which the world finds itself 

currently.  On Sunday 22nd March, our distance learning provision will begin. Our teaching staff have 

been developing this over the last 3 weeks, since the announcement by the Ministry of Education. This 

letter is intended to give you a brief overview of how this will work over the coming weeks. Firstly, 

please note that your child needs access to a computer and the internet. While an ipad can be used, 

the functionality is better with a laptop or desktop.  

All students in ISK have been given a gmail account and password. They must login and then open 

google classroom. (For login problems, please email it@rakacademy.org )They should have already 

been enrolled in a classroom for every one of their subjects. We expect students to be online and 

learning following the normal hours (0815 to 1515hrs, Sunday to Thursday) and the lesson timetable of 

the school day. So, for example, if they normally have Geography at 0815 on Sunday, they should go to 

that google classroom and begin their studies. There will be set tasks and assignments for every lesson 

and it is expected that each google classroom should last 1 hour, with 30 minutes additional optional 

tasks. Teachers are expected to give feedback on assignments within 48 hours.  

In addition to doing their google classrooms, classes in Grade 10 upwards will follow a link to join a 

Microsoft Teams meeting: a videoconference for the whole class, which will last about 30 minutes per 

session.  

Please note that attendance will be taken for every lesson, based on a student’s submission of the 

tasks and online contributions, attending Teams meetings etc. If a student is “absent’ from these 

sessions, we will contact home just as we do with normal school.  

If you need to contact your child’s teachers, please use class dojo (Grades 6-8) or email Safia Morsy, 

safia.morsy@rakacademy.org (Grades 9-12) with your questions. Please ensure your child does engage 

in the distance learning programme. We will be reviewing this on a weekly basis to try to continuously 

improve it for all concerned.  

Finally, an update on the external exams scheduled for May and June. Many of you will have seen in 

the news that the British government has cancelled IGCSE, AS and A Levels domestically in the UK. 

However, please note that the International versions of these exams, which we follow, are still 

scheduled to continue as planned. Therefore, students should continue to prepare, using teams and 
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google classroom. The situation is subject to sudden change and we will keep you informed as soon as 

we receive any information in this regard.  

I would like to conclude by wishing you all the very best. Stay safe and healthy. Follow our facebook 

page, school website and soon the google classroom for updates. If you have any further questions or 

queries, please do contact Safia Morsy or myself edward.bantrywhite@rakacademy.org.  

With very best regards to all. Stay safe.  

 

Edward Bantry White 

Head of School, ISK 
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 ( األعزاءISKأولياء أمور )

وقد طور أعضاء هيئة التدريس لدينا  .مارس  22يوم األحد نأمل أن تكونوا بخير في ظل هذه الظروف االستثنائية. يبدأ برنامجنا للتعلم عن بعد 

عمل خالل األسابيع الكيفية  طالعكم علىعلى مدى األسابيع الثالثة الماضية ، منذ إعالن وزارة التربية والتعليم. تهدف هذه الرسالة إلى إ المحتوى

،  (ipadاللوحي ) جهازالنترن.. على الرمم من إمكانية استخدام موصول باإلجهاز كمبيوتر  أبنائكم يحتاجون إلىالقادمة. أوالً ، يرجى مالحظة أن 

 كمبيوتر محمول أو سطح مكتب.ه يفضل استخدام إال أن

في حالة وجود أي . )google classroomثم فتح ، وكلمة مرور. يجب عليهم تسجيل الدخول  Gmailحساب  ISKتم منح جميع الطالب في 

نتوقع  .كل مادةمن التسجيل المسبق للصفوف لال بد ( it@rakacademy.orgتسجيل الدخول ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مشكال. متعلقة ب

على سبيل . األحد إلى الخميس( أيام، 15:15إلى  8:15من الساعا. العادية لليوم الدراسي ) خالل درسونأن يكون الطالب متصلين باإلنترن. وي

وبدء دراستهم.  googleلى مرفة الدراسة في الذهاب إى الطالب يوم األحد ، فيجب عل 08:15جغرافيا في الساعة هناك حصة  .المثال ، إذا كان

دقيقة اختيارية  30 باإلضافة إلىساعة واحدة ،  Googleكل مرفة صفية في  يستغرق درسسيتم تحديد المهام والواجبا. لكل درس ، ومن المتوقع 

 ساعة. 48إضافية. يُتوقع من المعلمين إعطاء مالحظا. حول المهام خالل 

 Microsoftوما بعده رابًطا لالنضمام إلى اجتماع  10لصف ل، ستتبع الفصول الدراسية  googleصول الدراسية في باإلضافة إلى إجراء الف

Teams دقيقة لكل جلسة. 30: مؤتمر بالفيديو للفصل بأكمله ، والذي سيستغرق حوالي 

والمساهما. عبر اإلنترن. وحضور اجتماعا. الفرق وما إلى الحضور لكل درس ، بناًء على تقديم الطالب للمهام مراقبة يرجى مالحظة أنه سيتم 

 المدرسة العادية . فيبالمنزل تماًما كما نفعل قوم باالتصال ذلك. إذا كان الطالب "مائبًا" عن هذه الجلسا. ، فسن

 

إلى صفية مرسي ،  مإلكتروني مع أسئلتك( أو إرسال بريد 8-6صفوف لل) class dojo، يرجى استخدام  أبنائكم بحاجة إلى االتصال بمعلمي مإذا كنت

safia.morsy@rakacademy.org (يرجى التأكد من أن12-9صفوف لل .) في برنامج التعلم عن بعد. سنقوم بمراجعة  أبنائكم يشاركون

 .المستمر تحسينمن أجل العلى أساس أسبوعي المحتوى 

ؤها في شهري مايو ويونيو. سيرى الكثير منكم في األخبار أن الحكومة البريطانية االمتحانا. الخارجية المقرر إجرامواعيد وأخيًرا ، تم تحديث 

محليًا في المملكة المتحدة. ومع ذلك ، يرجى مالحظة أن اإلصدارا. الدولية من هذه االختبارا. التي نتبعها ال  A Levelsو  ASو  IGCSEألغ. 

 googleو  Microsoft Teams)باستخدام لالمتحانا. االستمرار في التحضير هو مخطط لها. لذلك ، يجب على الطالب  مستمرة كماتزال 

classroom .) على علم فور تلقينا أي معلوما. في هذا الصدد.م للتغيير المفاجئ ، وسوف نبقيكالحالي عرضة الموقف 

 Googleصفحتنا على الفيسبوك ، وموقع المدرسة وقريباً  وا. تابعموصحتكم على سالمتك وامتمنيا لكم كل التوفيق. حافظهذا أود أن أختتم بياني 

classroom أية أسئلة أو استفسارا. أخرى ، فيرجى االتصال بـ  مللحصول على التحديثا.. إذا كان. لديكSafia Morsy ي شخصياأو ب 

edward.bantrywhite@rakacademy.org. 

 .ينآمن وامع أطيب التحيا. للجميع. ابق

 


